BESLAG-, EN EXECUTIERECHT
Het beslag-, en executierecht is het traject waarin men terecht komt nadat vonnis is
gewezen. Zonder ‘’titel’’ geen tenuitvoerlegging. Met titel wordt bedoeld het opschrift boven
een vonnis, arrest of beschikking: ‘’In naam der koning’’. Nadat de rechter vonnis heeft
gewezen kan het ten uitvoer worden gelegd nadat het door de deurwaarder is betekend aan
veroordeelde. De tenuitvoerlegging staat los van de mogelijkheid om in hoger beroep te
gaan tegen de uitspraak. In de praktijk levert de tenuitvoerlegging regelmatig problemen op
omdat er geen verhaal (meer) blijkt te zijn. Dit is het traject waarin de deurwaarder zijn
diensten kan bewijzen door te onderzoeken (informeren) naar de bronnen van inkomsten en
eventueel vermogen. Andere denkbare varianten zijn om in overleg met de debiteur een
betalingsregeling overeen te komen die in overeenstemming is met zijn of haar draagkracht.
Een veel voorkomend misverstand is dat de deurwaarder beslag zou kunnen leggen terwijl
er nog geen vonnis is. Er wordt vaak (ten onrechte) mee gedreigd, doordat een crediteur een
sommatie door de deurwaarder laat versturen. Echter ook de deurwaarder zal alleen actie
kunnen ondernemen zodra hij of zij een titel in de hand heeft. Vonnissen van buitenlandse
rechters kunnen niet in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Voor de tenuitvoerlegging zal
het buitenlandse vonnis eerst aan de Nederlandse rechter dienen te worden voorgelegd, die
wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, toestemming kan verlenen tot
tenuitvoerlegging.
Rechta Advocatuur kan onder bepaalde voorwaarden de vereiste formaliteiten verzorgen
waardoor het vonnis toch ten uitvoer kan worden gelegd. Dit geldt voor vonnissen gewezen
in een van de landen van de Europese Unie of een land waarmee Nederland een bilaterale
overeenkomst heeft die uitvoering mogelijk maakt (hetgeen het geval is met de meeste
landen die officieel te boek staan als een democratie met scheiding der machten). Zo is het
ook denkbaar dat buitenlandse arbitrale vonnissen in Nederland ten uitvoer worden gelegd.
Mocht er een vonnis zijn, dan ten uitvoer gaat worden gelegd en u bent het er niet mee eens,
dan bestaat de mogelijkheid van het executiegeschil. Dit geschil kan aan de kort
gedingrechter worden voorgelegd. De kortgedingrechter kan desgewenst de executie
schorsen, maar kan ook bepalen dat zekerheid wordt gesteld of dat beslagen worden
opgeheven. Het executiegeschil is echter geen ‘’verkapt’’ rechtsmiddel. De rechter zal zich
niet inhoudelijk met de zaak bemoeien.
Ook voor een procedure om het vonnis in Nederland ten uitvoer te kunnen leggen en voor
een executiegeschil zijn griffierechten verschuldigd zoals deze gelden voor procedures bij de
rechtbank.

